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رشكة المياه الوطنية تهدف من خالل هذا العقد اىل القيام بتقديم خدمات بيئية مساندة يف مجال نزح ونقل وتفري غ مياه
(سكن-تجاري-
الصح من خزانات التحلل (البيارات) التابعة لعقارات العمالء
الصح بواسطة صهاري ج الرصف
الرصف
ي
ي
ي
حكوم) وإدارة وفوترة العمالء وتحصيل قيمة خدمات النح المقدمة المبنية عىل طلبات العمالء الواردة عن طريق القنوات
ري
الصح من نقاط
ان المعتمد او نزح مياه الرصف
اإللكنونية رلشكة المياه الوطنية أو ر
ي
غنها داخل حدود النطاق العمر ي
ر
ر
الن سيتم تنفيذها
التجميع اىل
نقاط التفري غ (المصبات) النظامية التابعة لشكة المياه الوطنية بالمدينة المنورة القائمة أو ي
أو تشغيلها أثناء رفنة االتفاقية داخل حدود المنطقة الجغرافية للعقد وفق ر
الشوط والمواصفات المدرجة يف هذا االتفاقية
واجبات ومسؤوليات المقاول
-

3

-

-

-

وه عىل سبيل الذكر ال الحرص:
المهام والمسؤوليات المطلوب تنفيذها من قبل المقاول ي
ر
اآلىل وعليه حفظ هذه البيانات بشكل
يلنم المتعهد بإدارة جميع أعمال الموقع (محاسبية وإدارة وتنظيمية) بالحاسب ي
ر
يوم لجميع ا عمال المنجزة بما يض من عدم فقد أي معلومة حن آخر لحظة وعليه
آمن مع عمل نس م
احتياع ي
ي
تزويد صاحب العمل بنسخة أسبوعية احتياطية تحفظ لدى صاحب العمل.
ر
ر
المباش مع الجهة
التدابن الالذمة للحد من هلا مع تنس يقه
يلنم المتعهد بض ماح عدم عرقلة حركة المرور ويتخذ
ر
المختصة لمعالجة أي طارئ.
ر
يلنم المتعهد بنظافة ناقالته تماما كما أح من مسؤوليته االهتمام بمظهر الصهاري ج وعدم مخالفتها للتصاميم المحددة
من صاحب العمل.
ر
بتوفن الخدمة محل االتفاقية عىل مدار الساعة ( 24ساعة) باليوم وسبعة أيام با سبوع بما يف هلا أيام
يلنم المتعهد
ر
طن وبنفس الكفاءة التشغيلية وعىل نفقته الخاصة وعىل المتعهد جدولة عدد
الجمعة والسبت وا عياد واليوم الو ي
العاملي وفق خطة رمنمجة تشمل اوقات المواسم أو الطوارئ بما يحقق تقديم الخدمة للعمالء بالمستوى المطلوب
ر
اخطار صاحب العمل بخصوص اي اعمال او اعطال تؤدي النقطاع بالخدمة فور وقوعها.
توفن كوادر مؤهلة وفق متطلبات العقد ونوعه.
ر
المحافظة عىل نظافة مرافق العمل والمعدات والسيارات.
حفظ السجالت الخاصة با عمال بشكل مالئم يضمن الوصول اليها بسهولة وعدم تعرضها للتلف.
توفن صهاري ج كافية لتقديم الخدمة عىل مدار ( )24ساعة.
ر
ً
أح يكوح حاضا وبشكل فوري إلجراء ما يلزم عند حدوث طارئ.
ر
وتجهنه بأجهزة وبرامج وربطها عىل أنظمة
وفن مركز لمراقبة واسناد طلبات العمالء
ر
يلنم المتعهد بإدارة خدمة العمالء وت ر
ر
ر
ر
لسائقي الصهاري ج المزودة بشائح اتصال وانننت بشعات عالية الستقبال طلبات
وتأمي الهواتف الذكية
الشكة
ر
ر
ر
الخدمة من العمالء ومتابعتها الكنونيا
ر
الصح.
الرصف
ج
ي
ر
بتأمي مقر إليقاف صها
يلنم المتعهد ر
ي
ر
ر
الن يطلبها
يلنم المتعهد بإعداد التقارير اليومية وا سبوعية والشهرية يف موعدها المحدد مع عمل جميع التقارير ي
صاحب العمل حسب المواعيد المحددة لها.
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